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BÍLÁ PANÍ!

Chcete na koncert

VOLŇÁSKA
Přijďte si ho zasloužit. Brigáda

je každý den v 8 hod ráno před
Domem dětí na náměstí.

-  nezapomínejte -

VÝSTAVY
probíhají v hojném počtu dál!
Projekt „Zmizelí sousedé“
v chodbě kostela sv. Jakuba,
fotografie „Tváře loňského
léta“ Roberta Zauera v Li-
dušce, knihařské parodie
v čajovně, keramika a fo-
tografie z minulých roční-
ků Prázdnin v Telči (Klapet-
kovi) na Radnici...

VÝSTAVA
obrazů ze suchých květin

Justiční sál zámku

DÍLNY
BATIKOVÁNÍ TRIČEK

&
STŘIH VIDEA

Koho zajímá, jak se vyrábí
znělka Prázdnin v Telči, přijď-
te se podívat.

od 12 - 17 hod v Lidušce

VZKAZY
Paní McCoyová se dívala
na on-line záznam koncertu
svého manžela na interneto-
vých stránkách Prázdnin
v Telči a vzkazuje - nemělo
to chybu. Děkuji moc.

webhouse.cz/telc_folk

Páni, jak já vám závidím...
Marek (Jarret)

Prší, prší a prší... brr. Každý den Prázdnin v Telči
má svoji vlastní tvář, na jejím vzhledu se podílí
jak rozmanitá programová nabídka, tak třeba
i počasí. Včerejšek byl ve znamení neustálého
sledování pohybu frontální oblačnosti ze zpra-
vodajství na internetu. Teda až ve chvíli, kdy
se ho našim šikovným technikům (zdravím
MiŠe) podařilo po noční bouřce uvést znovu
do provozu. Nabízí se – to je ten „13.“ den
Prázdnin... Ale není tomu tak, o smůle se mlu-
vit nedá. Naopak, začíná se nám osvědčovat,
že Prázdniny v Telči jsou nejlepší terapie na
špatné počasí.

Byla-li řeč o tváři, ta včerejší by nejspíš patřila
hodně vysmáté ženské s kovbojským klobou-
kem na hlavě a kytkou v ruce. Pokud typujete
country, hádáte správně, tu kytku vysvětlím
později.

V duchu country startovala už Kocouří scéna,
a to skupinou Freegrass – přeloženo do češtiny
– (FREE) volné pojetí tohoto žánru a nere-
spektování škatulek (blueGRASS a country).

Déšť nedéšť, diváků se o půl osmé na nádvoří
hrnulo jako vody z nebe. Jejich přízeň patřila
Malina bandu, Robertu Křesťanovi a dalším hos-
tům, o kterých bude ještě řeč.

První tóny koncertu byly z flétny Luboše Mali-
ny, jeho band zahájil pestrou přehlídku působi-
vou irskou instrumentálkou. Po ní přišly na
řadu písně jako Pojďme se napít, Pendl do bet-
léma nebo křehká Infiela.

Po úvodním bloku přivítal Robert Křesťan na
pódiu legendu americké country music, zpěvá-
ka, skladatele a multiinstrumentalistu Charlie-
ho McCoye. Mezi jeho spolupracovníky pat-
řila jména jako Elvis Presley nebo Bob Dylan,
s nímž natočil 6 desek... a nebo třeba taky
Wabi Daněk, který byl dalším z pozvaných
večera. Právě v rámci této spolupráce vznikla
v produkci Luboše Maliny deska - Nech svět ať
se točí dál. Najdete na ní americké coutry-hity

Květinová COUNTRY dáma s deštníkem v ruce

VYPSÁNO
Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY

VERNISÁŽE
SUŠENÝCH KVĚTIN:
Super, super, nemáme slov
a o tom to je.

Bylo to krásné a vína bylo
dost...

Ať sluníčko vám nad hlava-
mi svítí, mysl nikdy nevyhas-
ne, na světe (zvlášť v Telči) je
přece krásně.

Bylo to fajn, pro mě to byl
neobyčejný zážitek.

Příhody
Jezdíte radši vlakem, nebo autobu-
sem? Vlakem je to v létě a na větší
vzdálenosti pohodlnější, jenže z Vlár-
ského průsmyku to je do Telče nej-
lepší přes Brno, a z Brna – marná
sláva – autobus vítězí.

U vlaku se i středně zkušený cesto-
vatel obvykle bez potíží dostaví na
správné nástupiště a nemusí se ner-
vovat, zda ho vládce volantu milos-
tivě nechá sednout. U autobusu ne.
Proto jsem s pochopením sledoval
ve čtvrtek dopoledne paní středního
věku, kterak v  Brně na Zvonařce
nejistě okukuje všechny možné plo-
chy, snaživě obrací cokoliv, co se
tváří jako informační tabule, a termi-
nál pro vyhledání spojení na ni pů-
sobí jako magnet s  proměnlivou
polaritou. Po chvíli zoufalého indivi-
dualismu se s ulehčením podrobila
sociálnímu pudu a zařadila do jediné
fronty v  budově.

„Tak prosím,“ zahovořilo k ní mluví-
cí okénko. Paní, rozechvělá tím, že
k ní dopravní služby naklonily svou
přívětivou tvář, zahájila svou misi.

„Prosím pěkně, my bychom chtěli
jet do Českých Budějovic.“

Okénko, vyvedené z míry větou roz-
vitou, chvíli analyzovalo obsah tohoto
sdělení. Pak se rozhodlo, že nejúčin-
nější bude přímý výslech. „Který den?“

Paní zaváhala. Nebyla si jista, zda
cokoliv od této chvíle řekne, nebude
použito proti ní s neodvolatelnou zá-
vazností. „No, asi někdy příští so-
botu.“ „A kdy?“ „Jak prosím?“ „No,
jestli ráno nebo odpoledne.“

Na klientské straně okénko zavládlo
ohromení, patrně ze skutečnosti, že do
Českých Budějovic jede několik spojů.
Informační hlas nevydržel tíhu okamži-
ku. „Třeba v devět hodin dopoledne?“

Vidina dosažení kýženého cíle za-
působila. „Ano, ano, to je ono. Pro-
sím dvě jízdenky.“

„Jízdenku si musíte koupit ve vedlej-
ší budově, tady jsou jen informace.“

Zastavená těsně před vrcholem, ale
s blikajícím plaménkem naděje krá-
čela paní jako ve snách o dům dál.
Vždyť stále měla šanci, že se do
těch Budějovic dostane! U přepážek
bylo prázdno.

„Prosím vás, dá se tady u vás kou-
pit jízdenka do Českých Budějovic?“
vložila paní do hlasu nezlomnou
amudsenovskou víru k dosažení již-
ní točny.

„Ale to víte, že ano. Na který den a
autobus?“ Proběhl obdobný výslech
jako před chvílí.

„Tak to bude tři sta šedesát korun,“
otevřela svou dlaň pokladna.

„To je láce,“ špit la zasněná paní.
Dovolená snů mohla začít.

-HH-
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy

Vojta Vrtek
Dáte-li si vyhledat jméno Vojty Vrtka na internetu,
dopátráte se tohoto:

- zvýšení postavy na 3 metry a procházky nad
hlavou návštěvníků programu...

- chůze na vysokých chůdách...
- žonglování s pochodněmi a s noži...
- historický tambor...
 - kejklíř a pouliční umělec, který ve své tvorbě

spojuje žonglérské umění s osobitým komediant-
stvím...

- Vojta Vrtek (jeden z nejlepších českých kejklířů)...
- famózní kejklíř, komediant a žonglér Vojta Vrtek...
- známý herec a artista Vojta Vrtek...
- Vojta Vrtek hází rukou, strašlivý chlad je pro

mě mukou...
- žonglér s čímkoliv Vojta Vrtek...

Divadlo SKLEP
Pražské divadlo Sklep bývá čas-
to označováno jako kultovní.
I když si myslím, že je toto ozna-
čení v současnosti značně nadu-
žíváno, ke Sklepu se jistě hodí.

Divadlo založili David Vávra
a Milan Šteindler ve svých čtr-
nácti letech ve sklepě domu Da-
vidovy babičky. Psal se rok 1971.
Přestože si toto krátké předsta-
vení nedává za úkol popsat his-
torii divadla, zmiňme ještě rok
1978. Tehdy byl Sklep nejen po-
prvé a naposled zakázán (jeden
z členů souboru údajně močil do
lahví s kompoty, a tak byl bu-
doucím hvězdám vstup na jejich
sklepní scénu babičkou zapově-
zen), ale hlavně vznikla první
Besídka, tedy představení, jehož
letošní verzi společně v Telči
shlédneme. Postupem času pro-
šlo Sklepem obrovské množství
osobností, za všechny jmenujme
Tomáše Hanáka, Lenku Vycho-
dilovou, Janu Kušiakovou, Jiřího
Burdu, Otakáro Schmidta, Tomá-
še Vorla, Evu Holubovou, Moni-
ku Načevu nebo třeba v součas-
nosti velmi populárního Jiřího
Macháčka. Je tedy logické, že se
členy Sklepa se můžete často se-

tkat i v projektech nemajících
s divadlem nic společného, jako
jsou třeba skvělé dokumenty
Šumná města s architektem Da-
videm Vávrou. A ještě jedna
rarita: pokud si pamatujete na
tři zvláštní muže ve fialových
oblecích z plakátu filmového
festivalu v Karlových Varech,
věřte, že i tuto trojici zvanou
Tros Sketos (tvoří ji špičkoví vý-
tvarníci Jaroslav Róna, Aleš Na-
jbrt a František Skála) můžete
vidět při představeních divadla
Sklep.

Sklepácký humor je přímý a často
si nebere servítky, nedílnou součástí
Besídky jsou však i písničky. Mno-
zí mi asi dáte za pravdu, že třeba
„trampská“ píseň Strom kýve pa-
hýly z povídky Na brigádě, která
je součástí filmu Pražská pětka
(1988, režie Tomáš Vorel), je hi-
tem, který lze často slyšet u ohňů,
na mejdanech i v hospodách. Na
Besídce se však diváci mohou do-
čkat třeba i kolektivní recitace,
máme se tedy na co těšit.

Vzpomínám si, jak při Besídce lidé
v opavském sále Na rybníčku
málem padali smíchy s židlí.
Nemyslím si, že tomu bude v Telči
jinak, a tak se dobře držte.

Vašek Müller

dnes
NOCTURNO

zahradaŽamboši
Jan a Stáňa Žambochovi (nově vystupující pod
zkráceným názvem Žamboši) jsou dvojice milých
lidí z valašského Vsetína. Letošní sezóna je pro ně
zlomová, neboť se stávají objevem sezóny a mi-
láčkem publika, kamkoliv se vrhnou. Počet jejich
písní zdaleka nestačí pokrývat poptávku diváků
po přídavcích. Stáňa (civilním zaměstnáním pra-
covnice pily) svým expresivním zpěvem inter-
pretuje inteligentní texty písní, balancujících na
hraně mezi lehkostí vtipných obratů  a vážností
sdělení. To vše podkresluje kytarový doprovod na
nevídaně vysoké úrovni, o který se stará autor
písní Honza (civilním povoláním dřevorubec).
V písních se navíc často objevují zvířecí, přírodní
a ekologické motivy, což souvisí s Honzovou ne-
zastíranou láskou ke všemu živému. Na začátku
letošního roku byl totiž po svém mnoholetém
úsilí zvolen předsedou Svazu chovatelů křečků. Čas
nocturna je pro tvorbu Žambochů jako stvořený,
nenechte si je ujít!

-tzv-

s texty Jaroslava Jaroše Skunka. Na Prázdninách
v Telči byla za přítomnosti zástupce vydavatele -
Zdeňka Kovaříka (Venkow records)
slavnostně pokřtěna.

V průběhu večera se na pódiu muzi-
kantské osobnosti několikrát pro-
střídaly, posluchači si určitě přišli na
své a udobřilo se i počasí, takže dešt-
níky mohly opět sklapnutě odpočí-
vat, opřené o lavičku.

Po skončení country programu už na
náměstí čekali herci divadla Kvelb se
svým trhákem – hrou Kašpar Rek. A nejen to, jestli
se vám dostal do rukou zpravodaj č. 14, možná víte,

že byl včerejšek prohlášen Květinovým dnem, což
se dělo v souvislosti s vernisáží výstavy obrazů ze

sušených květin v Justičním sále zám-
ku. Autorsky se na ní podílejí přední
výtvarníci v zemi (Dana Tichoňová,
Petr Matuška, Hana Doležalová, Mi-
lan Dopita, Slávek Rabušic, Luboš
Dobrovolný, Dana Felklová, Renata
Kroutilová) a určitě stojí za prohlíd-
ku. Vína bylo dost, ani o muziku ne-
byla nouze (zpíval Sbor sv. Pluka)...
Prostě příjemné zakončení jednoho
z prázdninových dnů v Telči.

-alík-

z í t r a
KOCOUR

Mišák a F. L. O.
Folk-rocková kapela z Luk nad
Jihlavou. F-folk L-leda O-omy-
lem. Autorský repertoár z dílny
Mišáka Michala bubláka.

Složení kapely:

Mišák „Michal“ Bublák - kyta-
ra a zpěv
Sylva Dyková - zpěv, brumle,
rytmické miniatury
Jana Havlová - příčná flétna
Petr „Judas“ Kružík - basa
Tomáš Orlíček - bicí
Michal Doležal - saxofon, flétna,
klarinet

Tentokrát s hostem - Matějem
Kolářem - housle

z í t r a
KOCOUR

z í t r a
ZÁMEK


